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A belső ellenőrzés célja, feladata 

 

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, 

hogy az adott szervezet működését fejlessze, és eredményességét növelje.  

 

A belső ellenőrzés a szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és 

módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, (pénzügyi) irányítási és 

kontroll eljárásainak hatékonyságát.  

 

A belső ellenőrzés az eredményesség növelésével segíti a felszámoló szervezet (pénzügyi) irányítási és 

kontroll folyamatait. Valamint a szervezet irányítása alatt folytatott fizetésképtelenségi eljárások 

jogszabályi megfelelősségét és informatikai rendszerének működését, az eljárások végig vitelének 

hatékonyságát.  

 

A belső ellenőrzés egy belső, bizonyosságot adó és tanácsadó, nem hatósági jellegű tevékenység. A belső 

ellenőrzési tanácsadói folyamat a partnerek elsőszámú vezetőinek nyújtott szolgáltatás, amely a felelős 

irányítás egyik legfontosabb elemeként működik. 

 

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, 

hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze, és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés az 

ellenőrzött szerv céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, 

illetve fejleszti az ellenőrzött szerv kockázatkezelési, (pénzügyi) irányítási és kontroll eljárásainak 

hatékonyságát. 

 

A belső ellenőrzés tanácsadói tevékenysége elsősorban a következő területekre teljed ki: 

 

- Vezetők támogatása a döntéshozatalban, javaslatok (alternatívák kidolgozása és az egyes 

megoldási lehetőségek kockázatának becslése, amire fel kell hívni a vezetőség figyelmét) 

megfogalmazásával, azonban a döntést a vezetőségnek kell meghoznia.  

- Humánerőforrás-kapacitásokkal való racionálisabb gazdálkodásra irányuló tanácsadás.  

 

- Pénzügyi, tárgyi és informatikai erőforrásokkal való racionálisabb gazdálkodásra irányuló 

tanácsadás.  

 

- A vezetőség szakértői, tanácsadói támogatása a kockázat- és szabálytalanságkezelési rendszerek 

és a teljesítménymenedzsment rendszer kialakításában, folyamatos továbbfejlesztésében. 

 

-  Tanácsadás a szervezeti struktúrák racionalizálása, a változásmenedzsment területén. 

 

A belső ellenőrzés függetlensége 

 

A belső ellenőrzés függetlenségének biztosítása érdekében a belső ellenőrök a szolgáltatást nyújtó 

szervezet első számú vezetője alá tartoznak és jogviszonyuk egyéb jellegzetességeit a két szervezet 

között kötött szolgáltatási szerződés határozza meg. A szolgáltatást biztosító szervezet vezetője 

közvetlenül a felszámoló szervezet elsőszámú vezetőjének vagy igazgató tanácsának tartozik, 

alárendelten végzi feladatait. A belső ellenőr kijelöléséről a tanácsadó 9 szervezet vezetője gondoskodik, 
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a kijelölést a felszámoló szervezet első számú vezetője hagyja jóvá. A belső ellenőr nem rendelkezhet 

semmilyen, az ellenőrzött tevékenység feletti hatáskörrel a felszámoló szervezet tekintetében és nem 

lehet az ellenőrzött tevékenységért felelős. A belső ellenőr bevonása a szervezet szabályzatainak, 

rendszereinek, eljárásainak kidolgozásába és végrehajtásába csak tanácsadás, véleményezés jelleggel 

történhet. 

 

A belső ellenőrzéssel összefüggő jogok és kötelezettségek  

 

A belső ellenőr jogosult: 

 

- az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység helyiségeibe belépni, figyelemmel az ellenőrzött 

szerv, illetve szervezeti egység biztonsági előírásaira, munkarendjére;  

 

-  az ellenőrzött szervnél, illetve szervezeti egységnél az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó, 

iratokba és más dokumentumokba, az elektronikus adathordozón tárolt adatokba betekinteni a 

külön jogszabályokban meghatározott adat- és titokvédelmi előírások betartásával, azokról 

másolatot, kivonatot, illetve tanúsítványt készíttetni, - átvételi elismervény ellenében - átvenni;  

 

-  az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetőjétől, fizetésképtelenségi eljárás felelős 

szakértőjétől és bármely alkalmazottjától írásban vagy szóban információt kérni. 

 

A belső ellenőr köteles: 

 

- ellenőrzési tevékenysége során az ellenőrzési tervben foglaltakat végrehajtani;  

 

- tevékenységének megkezdéséről az ellenőrzött szerv vezetőjét tájékoztatni, és megbízólevelét 

aláíratni, és az ellenőrzések helyszínén azt bemutatni;  

 

-  objektív véleménye kialakításához elengedhetetlen dokumentumokat és körülményeket 

megvizsgálni;  

 

- megállapításait tárgyszerűen, a valóságnak megfelelően írásba foglalni, és azokat elegendő és 

megfelelő bizonyítékkal alátámasztani;  

 

- amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás 

megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, 

haladéktalanul jelentést tenni a társaság ügyvezetőjének;  

 

- ellenőrzési jelentést készíteni, az ellenőrzési jelentés tervezetét az ellenőrzött szerv, illetve 

szervezeti egység vezetőjével egyeztetni;  

 

- az ellenőrzési jelentés aláírását követően az ellenőrzési jelentést a közvetlen felettesének átadni; 
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- ellenőrzési megbízatásával kapcsolatban vagy személyére nézve összeférhetetlenségi ok 

tudomására jutásáról haladéktalanul jelentést tenni a tanácsadó szervezet vezetőnek, amelynek 

elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért fegyelmi felelősséggel tartozik;  

 

- az eredeti dokumentumokat az ellenőrzés lezárásakor hiánytalanul visszaszolgáltatni, illetve 

amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás 

megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, az eredeti 

dokumentumokat a szükséges intézkedések megtétele érdekében a megbízó szervezet 

vezetőjének átvételi elismervény ellenében átadni;  

 

-  az ellenőrzött szervnél, illetve szervezeti egységnél, illetve annak részegységeiben a biztonsági 

szabályokat és a munkarendet figyelembe venni;  

 

-  a tudomására jutott üzleti titkot megőrizni;  

 

- az ellenőrzés során készített iratokat és iratmásolatokat az ellenőrzés dokumentációjában a 

megbízó szervezet vezetőjének megőrzésre átadni. 

 

 
A belső ellenőrzéssel érintett szerv jogai  

 

- az ellenőr személyazonosságának bizonyítására alkalmas okiratot, illetve megbízólevelének 

bemutatását kérni, ennek hiányában az együttműködést megtagadni;  

 

- az ellenőrzés megállapításait megismerni, azokra észrevételeket tenni, és az észrevételekre 

választ kapni. 

 

A belső ellenőrzéssel érintett szerv kötelezettségei: 

 

- az ellenőrzés végrehajtását elősegíteni, együttműködni;  

 

- a használt informatikai rendszerhez való hozzáférés jogát és lehetőségét megadni; 

 

- az ellenőr részére szóban vagy írásban a kért tájékoztatást, felvilágosítást, nyilatkozatot 

megadni, a dokumentációkba a betekintést biztosítani, kérés esetén az eredeti 

dokumentumokat - másolat és átvételi elismervény ellenében - az ellenőrnek megadott 

határidőre átadni; 

 

-  az ellenőr kérésére, a rendelkezésre bocsátott dokumentáció (iratok, okiratok, adatok) 

teljességéről nyilatkozni;  

 

- a saját hatáskörébe tartozóan az ellenőrzés megállapításai, és javaslatai alapján a végrehajtásért 

felelősöket és a végrehajtás határidejét feltüntető intézkedési tervet készíteni,  

 

- az intézkedéseket a megadott határidőig végrehajtani, továbbá arról az ellenőrzést végző szerv, 

illetve szervezeti egység belső ellenőrzési vezetőjét tájékoztatni;  
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- az ellenőrök számára megfelelő munkakörülményeket biztosítani. 

 

A belső ellenőrre vonatkozó etikai szabályok 

 

Feddhetetlenség 

 

A belső ellenőr a munkáját becsülettel, a tőle elvárható tisztességgel, szakmai gondossággal, 

hozzáértéssel és felelősséggel, a vonatkozó jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően 

végzi munkáját, és alakítja ki szakvéleményét. 

 

Függetlenség, tárgyilagosság, pártatlanság 

 

A belső ellenőr tartózkodik minden olyan tevékenységtől vagy kapcsolattól, amely csorbíthatja 

értékítéletének pártatlanságát, illetve amely az ellenőrzött szervezet érdekeit sértheti. Olyan, 

megfelelően megalapozott és objektív jelentést készít, amelyben a következtetések kizárólag a 

nemzetgazdasági miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardokban foglaltakkal összhangban 

lévő, megfelelő és elegendő ellenőrzési bizonyítékokon alapulnak. 

 

Titoktartás 

 

A belső ellenőr a tevékenysége során tudomására jutott információkat körültekintően kezeli, azok 

megfelelő védelméről gondoskodik. A tudomására jutott adatokat, információkat személyes célokra, 

haszonszerzésre, a jogszabályi előírásokkal ellentétes módon, más intézmények, illetve személyek javára 

vagy kárára, az ellenőrzött szervezet érdekeit és a közérdeket sértő módon nem használhatja fel. 

 

Szakértelem 

 

A belső ellenőrzési tevékenységet a belső ellenőr a feladat elvégzéséhez szükséges ismeretek, 

szakértelem és tapasztalatok birtokában látja el. 

 

Együttműködés 

 

A belső ellenőr köteles olyan magatartást tanúsítani, amely elősegíti az ellenőrök közötti és a szakmán 

belüli együttműködést és jó kapcsolatok kialakítását. 

 

Összeférhetetlenség 

 

Amennyiben a belső ellenőr a vizsgált szervezet számára tanácsadási vagy egyéb nem ellenőrzési 

tevékenységet végez, biztosítani kell, hogy e tevékenységek ne vezessenek összeférhetetlenséghez. 

 

A belső ellenőr, illetve a belső ellenőrzési vezető tekintetében összeférhetetlenség áll fenn és ezért nem 

vehet részt semmilyen, bizonyosságot adó tevékenységben, amennyiben:  

 



6 

 

a) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetőjének vagy alkalmazottjának a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti közeli hozzátartozója;  

b) korábban az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység – ide nem értve a belső ellenőrzési 

egységet - vezetőjének munkáltatói jogköre alá tartozott, a jogviszony megszűnésétől számított 

egy éven belül;  

c) c) az ellenőrizendő szakterülettel vagy szervezettel közös, illetve kapcsolódó program vagy 

feladat végrehajtásában közreműködött, a program lezárását, illetve a feladat elvégzését követő 

egy éven belül;  

d) d) az adott bizonyosságot adótevékenység tárgyilagos lefolytatása tőle egyéb okból nem várható 

el. 

 

A belső ellenőrzési tevékenység szabályai 

 

A belső ellenőrzés a működési folyamatokat elemzi, abból a szempontból, hogy a vezetők által 

létrehozott, a kockázatok kezelésére szolgáló kontrollok megfelelőségét értékelje. A belső ellenőrzés a 

működési, tevékenységi folyamatokból indul ki miközben önmaga is egy kontroll folyamatot képez a 

megbízó szervezet (belső kontroll) rendszerében.  

 

A belső ellenőrzési folyamat legfőbb elemei, lépései a következők:  

 

Szervezet tekintetében  

 

• Tervezés előkészítése  

• Kockázatelemzés  

• A belső ellenőrzés tervezése  

• Ellenőrzésre való felkészülés  

• Az ellenőrzés végrehajtása  

• Belső ellenőrzési jelentés elkészítése  

 

Szervezet által folytatott eljárások tekintetében  

 

• Tervezés előkészítése  

• Kockázatelemzés  

• A belső ellenőrzés tervezése  

• Ellenőrzésre való felkészülés  

• Az ellenőrzés végrehajtása  

• Belső ellenőrzési jelentés elkészítése 

 

A belső ellenőrzés tervezésének előkészítése, kockázatelemzés  

 

A belső ellenőrzési vezető feladata a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési 

tervek összeállítása, jóváhagyatása a megbízó szervezet vezetőjével. A tervek végrehajtása, valamint 

azok megvalósításának nyomon követése.  

 

A tervezés előkészítése magában foglalja a kockázatelemzést megelőző előkészítő lépéseket, valamint 

magát a kockázatelemzést.  
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A kockázatelemzést megelőző előkészítés során a belső ellenőrzés:  

- elemzi a külső és belső kontroll környezetet annak érdekében, hogy azonosítsa az ellenőrzési 

tervezés során figyelembe veendő változásokat;  

- megvitatja a vezetőkkel, mit várnak el a belső ellenőrzéstől;  

- értelmezi a szervezet célkitűzéseit;  a vezetőkkel közösen meghatározza a belső ellenőrzési 

fókuszt;  

-  a vezetőket bevonva elkészíti a kockázatelemzési kritérium mátrixot, amely a kockázatok 

felmérésének elsődleges eszköze;  

- A tervezés előkészítési folyamatát a belső ellenőrzési vezető irányítja, a belső ellenőrök pedig 

aktív közreműködésükkel segítik a munkáját.  

 

A tervezést kockázatokra és folyamatokra kell alapozni. Az ellenőrzési feladatok prioritásainak 

kidolgozása során a belső ellenőrzés vezetője a folyamat alapú kockázatelemzés eredményeit 

felhasználva jár el.  

 

A belső ellenőrzés tervezésének rugalmasnak és aktualizáltnak kell lennie. Az ellenőrzések tervezésének 

a szervezetre ható változásokhoz igazodnia kell. Előfordulhat, hogy azok a területek, amelyek egy adott 

időpontban jelentős kockázatúnak minősültek, a továbbiakban már nem lesznek azok.  

 

Ezért a szervezet kockázati struktúráját évente értékelni, és az ellenőrzési terveket ennek megfelelően 

módosítani kell.  

 

Éves ellenőrzési terv  

 

- az ellenőrzési tervet megalapozó elemzéseket, különös tekintettel a kockázatelemzésre;  

- a tervezett ellenőrzések tárgyát;  

- az ellenőrzések célját;  

- az ellenőrizendő időszakot; 

- a szükséges ellenőrzési kapacitás (erőforrás szükséglet) meghatározását;  

- az ellenőrzések típusát és módszereit;  

- az ellenőrzések ütemezését;  

- az ellenőrzött szervezet, illetve eljárás típus.  

 

Az éves ellenőrzési tervet úgy kell összeállítani, hogy szükség esetén az abban nem szereplő soron kívüli 

ellenőrzési feladatok is végrehajthatóak legyenek. A soron kívüli ellenőrzések szükségessége nem várt 

eseményekből adódik, így a soron kívüli ellenőrzések számát az ellenőrzési tervezés során nem lehet előre 

pontosan meghatározni. Általános szabályként ezért a rendelkezésre álló éves ellenőrzési erőforrás 20-30 

%-át kell elkülöníteni az ellenőrzési tervezés során a soron kívüli ellenőrzések elvégzésére.  

 

A belső ellenőrzési vezetőnek azt is a szerv vezetőjének tudomására kell hoznia, ha a terv végrehajtását 

erőforrás problémák veszélyeztetik. 

 

Ellenőrzésre való felkészülés 
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Az ellenőrzések végrehajtása az éves ellenőrzési tervben foglalt ellenőrzések módszeres elvégzését jelenti. 

A végrehajtási folyamat legfőbb célja, hogy minden egyes ellenőrzött folyamaton és területen a főbb 

kockázatok kezelésére létrehozott kontrollok megfelelőségét meghatározza, valamint megállapítsa, hogy a 

folyamatok az elvárásoknak megfelelően működnek-e, illetve megállapítsa, hogy a szükséges ellenőrzési 

pontok vagy folyamatok hiányosak-e. Az ellenőrzéseket a belső ellenőrök végzik, akik felelősséget 

vállalnak az elvégzett ellenőrzési munka minőségéért és teljességéért. A felkészülési folyamatot a 

kockázatelemzés során azonosított főbb kockázati tényezőkre, a vonatkozó ellenőrzési célkitűzésekre kell 

alapozni. 

 

Ellenőrzés végrehajtása 

 

A helyszíni munka az ellenőrzési program végrehajtását jelenti, amely az adott folyamat kockázatainak és 

a hozzájuk tartozó ellenőrzési pontoknak vagy folyamatoknak (kontrolloknak) a részletes elemzéséhez, 

értékeléséhez vezet, majd ezen kontrollok tesztelésével és értékelésével zárul.  

 

A helyszíni munka főbb feladatai a következők:   

 

• A folyamatok és tevékenységek megismerésének, megértésének megerősítése a 

folyamatgazdákkal folytatott interjúk és a folyamatok személyes végigkövetése alapján;  

• A kockázatok és azokhoz kapcsolódó kontrollok megismerésének, megértésének 

megerősítése, illetve az interjúk során azonosított további kockázatok felmérése;  

•  A kontrollok tesztelése és értékelése;  

•  Az ellenőrzési célkitűzéshez kapcsolódó megfelelő, elegendő és megbízható bizonyíték 

beszerzése az ellenőrzési megállapítások levonása érdekében;  

• Az ellenőrzött vezetőkkel a folyamatos kommunikáció fenntartása és értesítésük az 

ellenőrzés megállapításairól.  

 

Az ellenőrzési célkitűzések elérése és az ellenőrzési program megfelelő végrehajtása érdekében a belső 

ellenőrnek:  

 

• Ismernie kell azon kérdésköröket, amelyeket az előző ellenőrzések nem vizsgáltak (az előző 

ellenőrzések munkalapjai segítenek ennek megítélésében);  

• Minden szokatlan adatra, tényre rá kell kérdezzen; • Megállapításait és következtetéseit a 

bizonyítékok elemzésére és értékelésére kell alapoznia;  

• Listát kell vezetnie a helyszíni munka során feljegyzett kivételekről és hiányosságokról, 

amely a záró megbeszélésen az ellenőrzött vezetőkkel folytatandó konzultáció alapját fogja 

képezni. 

 

A belső ellenőrzési jelentés szerkezetére, tartalmára vonatkozó előírások 

 

A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezet a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való 

megfelelést, valamint a gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgálva, a belső 

ellenőrzési folyamat legfontosabb termékeként, megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat 

fogalmaz meg az ellenőrzött szervezet azon tagjai számára, amelyek közreműködése a belső ellenőrzés 

által feltárt hiányosságok, hibák megszüntetéséhez, korrigálásához elengedhetetlen.  
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A Belső Ellenőrzési Jelentést a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének standardjában meghatározott 

kellő szakmai gondossággal kell összeállítani. A kellő szakmai gondosság azt jelenti, hogy a belső 

ellenőrnek hozzáértéssel és körültekintéssel, a tőle elvárható gondossággal és szakértelemmel kell 

tevékenységét végeznie.  

 

Az ellenőrzési jelentésben foglalt megállapításoknak és javaslatoknak a következőknek kell 

megfelelniük: 

 

- Kritérium – utalnak a folyamatok és kontrollok elvárt működésének szempontjaira (mi kellene, 

hogy legyen);  

- Valós feltételek – a vizsgálat során a belső ellenőr által azonosított tényszerű bizonyítékokon 

alapulnak (mi van);  

- Ok – az elvárt és valós feltételek közti eltérés okát felfedik (miért van eltérés);  

- Hatás – a kockázat, illetve kockázati kitettség bemutatása. A szervezet ezzel a kockázattal 

szembesül amiatt, mert az adott feltétel nem áll összhangban a saját kritériumában szereplő 

elvárással (az eltérés hatása).  

 

Minden ügyet, megállapítást és következtetést meg kell beszélni az ellenőrzött terület vezetőivel, mielőtt 

az ellenőrzési jelentés lezárásra kerül. Ezt általában az ellenőrzés folyamán célszerű megtenni, hiszen 

így az ellenőrzött területnek lehetősége lesz a megállapítások és következtetések tisztázására és nézete 

kifejtésére, illetve biztosítva lesz, hogy a tényeket ne lehessen félreérteni vagy félreértelmezni. 

 

Az ellenőrzési megállapítások hasznosításának, az ellenőrzést követő intézkedések 

elrendelésének szabályai 

 

A. Intézkedési terv  

 

A lezárt ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül (indokolt esetben a belső 

ellenőrzési vezető hosszabb határidőt, de legfeljebb 30 napos határidőt is megállapíthat) az ellenőrzött 

szerv vagy szervezeti egység vezetője intézkedési tervet készít a szükséges intézkedések végrehajtásáért 

felelős személyek és a vonatkozó határidők megjelölésével.  

 

A belső ellenőrzési vezető az ellenőrzési jelentés vezetői összefoglaló részében a határidő megjelölésével 

felhívhatja az ellenőrzött szervezet vagy szervezeti egység figyelmét az intézkedési terv készítésének 

kötelezettségére. Az elkészített intézkedési tervet az ellenőrzött szervezet vezetője, illetve megküldi az 

ellenőrzést végző szerv, illetve szervezeti egység belső ellenőrzési vezetőjének, aki az intézkedési tervet 

annak kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül véleményezi.  

 

Abban az esetben, ha a belső ellenőrzés részéről az intézkedési tervet vitatják, akkor erről írásban kell 

tájékoztatni az ellenőrzött szervezet, illetve szervezeti egység vezetőjét, és szükség esetén megbeszélést 

kell tartani, amelyen részt vesz az ellenőrzött terület vezetője, a vizsgálatvezető és a vizsgálatot végző 

ellenőrök.  

 

B. Az ellenőrzések nyomon követése  
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Az ellenőrzések nyomon követése az a folyamat, melynek keretében a belső ellenőrzéssel megbízott 

szervezet értékeli, hogy az ellenőrzött terület vezetői által, az ellenőrzési jelentésben foglalt 

megállapítások, következtetések és javaslatok kapcsán végrehajtott intézkedései mennyire voltak 

megfelelőek, hatékonyak és időszerűek.  

 

Az ellenőrzési megállapítások nyomon követésének elsődleges eszközei:  

 

• az intézkedési terv végrehajtásának figyelemmel kísérése;  

• utóvizsgálat. 

 

 

Az ellenőrzés során fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy 

hiányosság feltárása esetén alkalmazandó eljárás 

 

Jelen kérdéskörbe a büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó 

cselekmény, mulasztás vagy hiányosság feltárása tartozik.  

 

Ezeket a cselekmények összefoglaló elnevezése: szabálytalanság  

 

A szabálytalanságok kezelésének általános célja, hogy a különböző jogszabályokban és szabályzatokban 

meghatározott előírások sérülésének, megszegésének megelőzéséhez, megakadályozásához 

hozzájáruljon, illetve azok sérülése, megsértése esetén a megfelelő állapot helyreállítása, hibák, 

hiányosságok, tévedések korrigálása, felelősség megállapítása, hathatós intézkedések foganatosítása 

megtörténjen.  

 

A belső ellenőrzés meghatározó szerepet játszik abban, hogy a szabálytalanságok elkövetésére utaló 

jelek azonosításra kerüljenek. A belső ellenőröknek megfelelő ismeretekkel kell rendelkezni ezen jelek 

felismeréséhez, azonban az nem várható el tőlük, hogy olyan szaktudással rendelkezzenek, mint azok a 

személyek, illetve hatóságok, akiknek elsődleges feladata a szabálytalanságok feltárása és kivizsgálása. 

 

Amennyiben a belső ellenőr ellenőrzési tevékenysége során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve 

fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság (azaz összefoglaló 

néven szabálytalanság) gyanúját észleli, haladéktalanul köteles értesíteni a belső vezetőt. A gazdálkodási 

rendet sértő, a személyi és anyagi felelősség megállapítása alapjául szolgáló mulasztások, 

szabálytalanságok, károkozások és egyéb jogsértő cselekmények gyanúja esetén a belső ellenőr köteles 

ellenőrzési jegyzőkönyvet felvenni, amelyben foglaltakat az érintett személy 3 munkanapon belül 

köteles észrevételezni. A belső ellenőr köteles gyanút alátámasztó minden bizonyítékot a belső 

ellenőrzés eszközeivel feltárni és megfelelően dokumentálni. A belső ellenőr, illetve a saját maga által 

észlelt szabálytalanság gyanújának esetén a belső ellenőrzési vezető köteles a szervezet vezetőjét, 

haladéktalanul tájékoztatni és javaslatot tenni a megfelelő eljárás megindítására. 

 

Az ellenőrzési dokumentumok formai követelményei, a dokumentumok megőrzési rendje 

 

A belső ellenőr az ellenőrzési tevékenységével összefüggésben tudomására jutott, birtokába került, 

általa kezelt adatok tekintetében AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 számú, a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 
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adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletben 

(GDPR rendelet) foglaltak figyelembe vételével, az ott rögzítettek betartásával, a Capital Control Partner 

Kft. adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint jár el.  

 

A belső ellenőrzés köteles nyilvántartást vezetni az elvégzett ellenőrzésekről és gondoskodni az 

ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről.  

 

A nyilvántartás tartalmazza:  

 

• az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését,  

• az elvégzett ellenőrzések tárgyát, • az elvégzett ellenőrzések célját, 

• az ellenőrzött időszakot, • az elvégzett ellenőrzés típusát és az ellenőrzés módszereit,  

• az ellenőrzések kezdetének és lezárásának időpontját,  

• az ellenőrök nevét,  

• a jelentősebb megállapításokat, javaslatokat,  

• az intézkedési tervek végrehajtását.  

 

A belső ellenőrnek az elvégzett ellenőrzési munkáról minden fontos információt és adatot fel kell 

jegyezni, dokumentálni kell, amelyek bizonyítékul szolgálnak a megállapítások és következtetések, a 

vélemények alátámasztásához, valamint igazolják, hogy az ellenőrzést a jogszabályi környezetnek és a 

sztenderdeknek megfelelő követelményekkel összhangban végezte el.  

 

Budapest, 2020. július 03. 

 

Jelen szabályzatot a mai napon hatályba léptetem.  

 

 

________________________________ 

Dr. Simon Béla  

ügyvezető 

 

 


